070 264 79 90
support@energiverkstan.se
Tillsyn av din bostad eller fritidshus
Från och med januari 2021 kan du erhålla avdrag för fysisk tillsyn av din fastighet, ute och inne.
Köp tillsynen av oss som tekniker och installatör, så blir resultatet en mycket bättre kontroll.
Kanske har du själv inte ork, grannen har inte tid eller är avståndet till ditt fritidshus för långt. Önskar
du hjälp med fysisk tillsyn av din egendom inom Göteborgsområdet med Södra Bohuslän, Alingsås i
Öst och Laholm i söder, kontakta support@energiverkstan.se eller ring direkt 070 274 79 90

Välj vårt paket
Förutom att ta in post, sköta om växter eller kontrollera om det har uppkommit skador i
hemmet medan man är borta ingår enklare tillsyn av:
-

Värme, vatten och elanläggningens funktion och säkerhet
Maskiner, belysning och elprodukter som är känsliga för väder och vind.
Kontroll av Jordfelsbrytare enligt anvisningar
Eventuella läckor eller skador av inkommande vatten, skadedjur, möss eller liknande.
Skalskyddet, dvs. fönster, dörrar och lås kontrolleras så att det inte regnar in eller är
åtkomligt för icke önskvärda besökare.

Uppdraget föregås av besök där anläggningens behov gås igenom tillsammans med dig. Nivå och
omfattning av tillsynen bestämmer du själv, vad som ska ingå och hur ofta.
Insatser som leder till behov av renovering eller ombyggnad omfattas i sin tur av ROT.
Eftersom kunskapen finns hos Energiverkstan 2030 ingår förslag på eventuella åtgärder.
Energiverkstan 2030 har F-skatt, elbehörighet och är registrerad att utföra dessa typer av tjänster.
Extra tjänst som inte är avdragsgill:
IoT eller Internet of Things kan ses som ett komplement eller ett hållbart alternativ att tillse din
fastighet. Vi arbetar med kända fabrikat och dess tekniska lösningar och kan installera system för
distansövervakning och styrning av ditt hem. Önskar du hjälp mejla support@energiverkstan.se
Efter installation kan du när som helst själv via en telefon eller dator övervaka och kontrollera din
fastighet.
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